PT
COMUNICADO KIKAI EVENTOS
Porto 25 de março de 2020

Prezados Expositores e Parceiros,
Para proteger a saúde e segurança de todos os participantes durante a emergência do Covid-19, a
expoMECÂNICA (inicialmente programada para 15 a 17 de abril de 2020) foi adiada para 5 a 7 de junho.
Esta decisão refletia a nossa perspectiva no início de março de 2020, estando a ser actualizada, desde
então, à medida que o surto evolui.
Atendendo ao contexto atual de evolução da infeção e às declarações que vêm sendo proferidas pelo Governo
e Autoridades de Saúde, entendemos que não há condições para a realização da feira em junho.
Contactada a Exponor e, tendo uma rara oportunidade no seu calendário, decidiu a Kikai Eventos adiar a
expoMECÂNICA para os dias 7 a 9 de MAIO de 2021.
Colocamos a possibilidade de realizar a feira no 2º semestre de 2020, mas os pavilhões que nos foram
disponibilizados, não defendiam os interesses dos nossos clientes e o sucesso da feira. Ao mesmo tempo
e, por se tratar de uma situação sem precedentes que estamos a enfrentar, acreditamos que o 2º semestre, poderá não oferecer um adequado ambiente de negócios e não termos, como comunidade, superado
o desgaste emocional que estamos a sofrer.
Pese o momento, a Kikai reitera a sua inequívoca vontade de realizar a feira na nova data e exorta todos
os clientes e parceiros, a continuar a acreditar e a apostar num evento, que tem vindo a demonstrar
enorme vitalidade a cada edição, e que, acreditamos ser necessário na promoção do sector da reparação
e pós-venda automóvel em Portugal.
Certos que esta decisão e proposta colherá a vossa melhor compreensão, iremos nos próximos dias contactar telefonicamente, cada um dos nossos clientes, no sentido de esclarecer com mais detalhe, a nossa
decisão e preocupações.

Com votos de Saúde e um cordial abraço!
A Equipa da expoMECÂNICA

ES
COMUNICADO KIKAI EVENTOS
Oporto 25 de marzo de 2020

Estimados expositores y socios,
Para proteger la salud y la seguridad de todos los participantes durante la emergencia de Covid-19,
expoMECÂNICA (inicialmente programada para el 15 al 17 de abril de 2020) se pospuso para el 5 al 7 de
junio. Esta decisión reflejó nuestra perspectiva a principios de marzo de 2020 y se ha actualizado desde
entonces a medida que evoluciona el brote.
En vista del contexto actual de evolución de la infección y las declaraciones realizadas por el Gobierno y
las Autoridades de Salud en Portugal, entendemos que no hay condiciones para que la feria se celebre
en junio.
Contactada Exponor – Feria Internacional de Oporto y teniendo una rara oportunidad en su calendario,
Kikai Eventos decidió posponer la expoMECÂNICA para el 7 al 9 de MAYO de 2021.
Se planteó la posibilidad de celebrar la feria en el segundo semestre de 2020, pero los pabellones que se
pusieron a nuestra disposición no defendieron los intereses de nuestros clientes y el éxito de la feria. Al
mismo tiempo y debido a que es una situación sin precedentes a la que nos enfrentamos, creemos que
el segundo semestre puede no ofrecer un entorno empresarial adecuado y que, como comunidad, no
habremos superado el agotamiento emocional que estamos sufriendo.
A pesar del momento, Kikai reitera su deseo inequívoco de celebrar la feria en la nueva fecha e insta a
todos los clientes, asociaciones y medios de comunicación a seguir creyendo y apostando por un evento
que ha mostrado una enorme vitalidad en cada edición y que, creemos ser necesario para promover el
sector de automoción y posventa en Portugal.
Con la certeza de que esta decisión y propuesta cosecharán su mejor comprensión, nos comunicaremos
con cada uno de nuestros clientes en los próximos días para aclarar nuestra decisión y preocupaciones
con más detalle.
Con nuestros mejores deseos de salud y un cordial abrazo!
El equipo expoMECÂNICA

EN
ANNOUNCEMENT KIKAI EVENTOS
Porto March 25, 2020

Dear Exhibitors and Partners,
To protect the health and safety of all participants during the Covid-19 emergency, the expoMECÂNICA
(initially scheduled for April 15-17, 2020) was postponed to June 5-7. This decision reflected our outlook
in early March 2020, and has been updated since then as the outbreak evolves.
In view of the current context of evolution of the infection and the statements that have been made by the
Government and Health Authorities in Portugal, we understand that there are no conditions for the fair
to take place in June.
Contacted Exponor – Oporto International Fair and having a rare opportunity in its calendar, Kikai Eventos
decided to postpone the expoMECÂNICA until the 7th to the 9th of MAY 2021.
We put the possibility of holding the fair in the 2nd semester of 2020, but the pavilions that were made
available to us, did not defend the interests of our customers and the success of the fair. At the same time
and because it is an unprecedented situation that we are facing, we believe that the 2nd semester may not
offer an adequate business environment and we will not have, as a community, overcome the emotional
exhaustion that we are suffering.
Despite the moment, Kikai reiterates its unequivocal desire to hold the fair on the new date and urges all
customers and partners, to continue to believe and bet on an event, which has been showing enormous
vitality in each edition, and which, we believe it is necessary to promote the aftermarket sector in Portugal.
Certain that this decision and proposal will reap your best understanding, we will contact each of our
customers over the next few days by phone, in order to clarify our decision and concerns in more detail.
With best wishes for Health and a cordial hug!
The expoMECÂNICA Team

